Sentro ng Suporta para sa Pasyente

ANG IYONG GABAY
SA SUPORTA AT
MADUDULUGAN
SA BMT

Mga sumailalim sa transplant (mula sa kaliwa): Kyle, Ines, Briana, Becky, at Bob

ONE-ON-ONE NA SUPORTA
Narito kami para tulungan kang
makakuha ng maaasahan at
madaling basahing impormasyon
mula sa diagnosis hanggang sa
paggaling. Tawagan o i-email
kami para sa kumpidensyal na
one-on-one na suporta mula
sa mga maalagang eksperto.
Makikinig kami at tutulungan
ka naming maghanap ng mga
sagot. Libre ang lahat ng aming
programa at madudulugan.
Para matuto pa, bisitahin ang
BeTheMatch.org/one-on-one.

Si Leah, BMT Patient Navigator

Ilalaan namin ang lahat
ng oras na kailangan para
matulungan ang mga
pasyente at tagapag-alaga
na malampasan ang proseso ng
transplant. Tawagan kami kung may
anumang tanong. Kung hindi namin
ito masasagot, hahanapin namin
ang sagot para sa iyo.
—Maria,
Bilingual na BMT Patient Navigator

MGA BMT PATIENT NAVIGATOR: mga lisensyadong social worker
at nagtuturo tungkol sa kalusugan na makakatulong sa iyo na:
• Malaman ang tungkol sa transplant
• Maunawaan ang proseso ng paghahanap ng donor
• Maghanap ng transplant center
• Makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa
pinansya at insurance
• Maghanda para sa at ipagpatuloy ang buhay pagkatapos
ng transplant
Para matuto pa, bisitahin ang BeTheMatch.org/navigate.
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SENTRO NG SUPORTA PARA SA PASYENTE
Kami ay naririto upang tumulong bago, habang at pagkatapos
ng transplant.

TUMAWAG SA: 1 (888) 999-6743
Lunes-Biyernes, 8 a.m.–5 p.m.
Central Time.

MAG-EMAIL : pacienteinfo@nmdp.org
Mayroon mga tagapagsalin sa gusto mong wika.
Sabihin sa aming miyembro ng kawani ang gusto mong
wika kapag tumawag.

Si Justin, na sumailalim sa transplant,
kasama si Kari, ang kanyang ina at
tagapag-alaga

Matutulungan ka ng aming
MGA PROGRAMA NG
SUPORTA PARA SA MGA
TAGAPAG-ALAGA na
makayanan ang mga hamong
makakaharap sa pag-aalaga ng
mahal sa buhay na sumasailalim
sa transplant. Ipapares ka sa
isang BMT Patient Navigator na
siyang makikinig, magbabahagi
ng mga tip, tutulong sa iyo sa
mga hamong makakaharap
mo, at susuporta sa iyo sa
pangangalaga sa iyong sarili.
Para matuto pa, bisitahin ang
BeTheMatch.org/Caregiver.

Nag-aalok kami ng libre at kumpidensyal na
one-on-one na MGA SERBSYO SA PAGPAPAYO
sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono
para matulungan ang mga pasyente, tagapagalaga, miyembro ng pamilya, at survivor na
malampasan ang blood o marrow transplant
(BMT) at paggaling.
Para sa higit pang impormasyon, mag-email sa
patientinfo@nmdp.org
o tumawag sa 1 (888) 999-6743.
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MGA PROGRAMA PARA
KUMONEKTA SA IBANG
NANGGALING NA DOON
Ang JASON CARTER CLINICAL TRIALS
PROGRAM: tumutulong sa mga pasyenteng
may mga sakit sa dugo at sa kanilang mga
pamilya para mas madaling makahanap
ng mga klinikal na pagsubok. Kabilang sa
programang ito ang:
• One-on-one na kumpidensyal na suporta
mula sa isang Clinical Trial Patient Education
Specialist na makakasagot sa mga tanong at
makakatulong sa iyong makahanap ng mga
klinikal na pagsubok
• Isang online tool na madaling gamitin para
maghanap ng mga klinikal na pagsubok
• Mga pang-edukasyong dulugan para matuto
tungkol sa mga klinikal na pagsubok at
bagong paggamot
Para matuto pa, mag-email sa
ClinicalTrials@jcctp.org o bisitahin
ang JCCTP.org.

Sumali sa isang komunidad ng mga pasyente
at tagapag-alaga sa Facebook
Be The Match Pagkonekta ng Mga Pasyente
Facebook.com/BeTheMatchPatient
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Si Danielle, Peer Connect volunteer at
sumailalim sa transplant

Maaaring maging daan ang
aming programang PEER
CONNECT para magkaroon
ka o ang iyong tagapagalaga ng ugnayan sa isang
taong sumailalim na sa
transplant. Makakausap mo
ang aming mga bihasang peer
volunteer sa pamamagitan
ng pagtawag sa telepono
o pagpapadala ng email.
Para humiling ng koneksyon,
bisitahin ang
BeTheMatch.org/PeerConnect.

Nag-aalok kami ng mga propesyonal na
pinapangasiwaang SUPPORT GROUP sa
pamamagitan ng telepono sa iba’t ibang paksa
tungkol sa transplant kada buwan. Maaaring
makatulong sa iyo ang pagsali sa isang support
group para makakonekta sa iba, matuto ng mga
praktikal na tip, at mabawasan ang stress. Ligtas
na lugar ang mga support group para maibahagi
ang iyong mga takot, kasiyahan, at kabiguan
nang walang pangambang mahuhusgahan ka.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa
mga paparating na paksa o para magparehistro,
mag-email sa patientinfo@nmdp.org o
tumawag sa 1 (888) 999-6743.
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MGA PINANSYAL NA GRANT
Nag-aalok din kami ng mga grant na
tulong-pinansyal para sa mga pasyente
bago at pagkatapos ng transplant.
Maaaring makakuha ng mga grant ang mga
kwalipikadong pasyenteng nahihirapang
magbayad para sa medikal na gastusin
mula sa sariling bulsa at iba pang gastusin
pagkatapos ng transplant.
Matutulungan ka ng iyong social worker sa
transplant center na:
• Malaman kung kwalipikado ka para sa mga
grant ng Be The Match
• Mag-apply para sa mga grant ng Be The
Match
• Magkaroon ng koneksyon sa iba pang
programa ng tulong-pinansyal na makukuha
sa iyong ospital o komunidad
Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang
BeTheMatch.org/PatientAssistance

MGA PANG-EDUKASYONG DULUGAN
Susuportahan ka ng aming mga libreng PANG-EDUKASYONG
DULUGAN bago, habang, at pagkatapos isagawa ang transplant.
Mag-order ng mga materyal sa BeTheMatch.org/request.
Makakatulong sa iyo ang aming DIREKTORYO
NG TRANSPLANT CENTER na makakuha
ng impormasyon tungkol sa mga transplant
center sa U.S.
Bisitahin ang BeTheMatch.org/Access.

Nag-aalok kami ng MGA ISINALING MADUDULUGAN sa 11 wika
at suporta sa pamamagitan ng telepono sa mahigit 100 wika.
Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang
BeTheMatch.org/translations.
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MGA PANG-EDUKASYONG DULUGAN
(ipinagpatuloy)

• IPINAPALIWANAG SA
MGA VIDEO NG MGA
PANGUNAHING KAALAMAN
TUNGKOL SA BLOOD AT
MARROW TRANSPLANT ang
transplant sa pamamagitan ng
mga karanasan ng mga taong
tulad mo na sumailalim sa
proseso. Mapapanood mo ang
mga maiikling video sa
BeTheMatch.org/
LearnTheBasics.
• MAG-SIGN UP PARA SA
LIVING NOW E-NEWSLETTER
para makakuha ng mga tip para
sa malusog na pamumuhay
pagkatapos ng transplant
at makinig sa iba pang
nagbabahagi ng kanilang mga
kwento at karanasan.
Mag-subscribe sa
BeTheMatch.org/Patient-Enews.

Sumali sa amin para sa mga
libre at live na WORKSHOP
SA PAMAMAGITAN NG
TELEPONO. Matuto tungkol sa
mga paksa gaya ng:
• Mga pangunahing kaalaman
tungkol sa blood at marrow
transplant
• Paano naghahanap ng donor
ang doktor
• Pangangalaga ng sarili para
sa mga tagapag-alaga
Si Ethan, na sumailalim sa transplant

Magparehistro para sa mga
paparating na workshop sa
BeTheMatch.org/
Patient-Workshops.
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SA BAWAT HAKBANG, NARITO KAMI
PARA TUMULONG
Hindi ka nag-iisa sa pagsailalim sa transplant. Ang Be The Match®
ay handang tumulong. Nag-aalok kami ng maraming libreng
programa at madudulugan para masuportahan ang mga
pasyente, tagapag-alaga, at pamilya bago, habang, at
pagkatapos isagawa ang transplant.

MATUTO SA: BeTheMatch.org/patient
HUMILING NG IMPORMASYON: BeTheMatch.org/request
MAG-EMAIL SA: patientinfo@nmdp.org
TUMAWAG SA: 1 (888) 999-6743

Natatangi ang medikal na kalagayan,
karanasan sa transplant, at paggaling
ng bawat indibidwal. Dapat kang
kumonsulta sa lahat ng oras sa sarili
mong transplant team o doktor ng
pamilya tungkol sa iyong kalagayan.
Ang impormasyong ito ay hindi ginawa
para palitan, at hindi nito dapat palitan,
ang medikal na pasya o payo ng doktor.
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